
44 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Objek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan 

BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi serta penyelenggara layanan 

telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. PT. Telekomunikasi Indonesia 

melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap 

layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel dan telepon 

nirkabel, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan 

internet dan komunikasi data. PT. Telekomunikasi Indonesia juga menyediakan 

berbagai layanan di bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk cloud-

based and server-based managed services, layanan e-payment, dan IT enabler, e-

Commerce dan layanan portal lainnya. Pada tahun 2012 PT. Telekomunikasi 

Indonesia mengubah portofolio bisnisnya menjadi TIMES (Telecommunication, 

Information, media Edutaiment & Service).  

PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan, 

diantaranya PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT. Multimedia Nusantara 

(Metra), PT. Telekomunikasi Indonesia International (TII atau Telin), PT. 
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Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo), PT. Infomedia Nusantara (Infomedia), PT. 

Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra atau Mitratel), PT. Indonusa Telemedia 

(Indonusa), PT. Graha Sarana Duta (GSD), PT. Napsindo Primatel Internasional 

(Napsindo). 

PT. Telekomunikasi Indonesia  regional IV mencakup wilayah Jawa 

Tengah dan D. I. Yogyakarta, yang terdiri dari tujuh kantor wilayah (Witel). 

Wilayah Telkom tersebut meliputi Witel Semarang, Witel Kudus, Witel 

Pekalongan, Witel Solo, Witel Yogyakarta, Witel Magelang, dan Witel 

Purwokerto. 

Wilayah Telkom (Witel) Semarang merupakan kantor wilayah yang 

berada dibawah Regional PT. Telkom yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 10 

Semarang Jawa Tengah.  

 

4.1.2. Gambaran Umum Responden 

 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. 

Telekomunikasi Indonesia, yang dianalisis sebagai sampel sebanyak 74 orang. 

Dari sampel responden tersebut akan dijelaskan beberapa aspek mengenai 

hubungan usia dan jenis kelamin, unit dan pendidikan, pendidikan dan lama masa 

kerja. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan gambaran umum responden 

pada penelitian ini berdasarkan usia dan jenis kelamin : 
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Tabel 4.1 

Usia dan Jenis Kelamin Responden 

Jenis 

kelamin 

Usia ( tahun ) Total 

25-34 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 

Laki-laki 3 (4,05%) 17 (22,97%) 22 (29,72%) 42 (56,75%) 

Perempuan 3 (4,05%) 20 (27,02%) 9 (12,16%) 32 (43,24%) 

Total 6 (8,10%) 37 (50%) 31 (41,89%) 74 (100%) 

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin laki-laki dengan kisaran usia 45-54 tahun sebanyak 22 orang, 

dan perempuan dengan kisaran usia 35-44 tahun sebanyak 20 orang. Artinya 

perusahaan relatif berisi karyawan yang sudah matang, dan dari sisi gender tidak 

ada dominasi karena jumlah karyawan laki-laki 42 orang dan perempuan 32 

orang, sehingga jumlah karyawan laki-laki dan perempuan hanya selisih sedikit 

saja. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan gambaran umum responden pada 

penelitian ini berdasarkan unit dan pendidikan : 
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Tabel 4.2 

Unit dan Pendidikan Responden 

 

Unit Pendidikan Total 

Diploma S1 S2 

War Room 0 0 1 1 

ASO 0 6 4 10 

Daman 0 3 2 5 

Optima 0 2 4 6 

Network Area 0 5 1 6 

HS 0 3 2 5 

PS 0 1 2 3 

BS 0 3 0 3 

Wibro 0 4 1 5 

CC 0 4 0 4 

Egbis 0 2 3 5 

GS 0 2 1 3 

HRC 0 1 2 3 

SAS 2 0 0 2 

IS 0 0 1 1 

FIN 0 1 1 2 

Paycoll 0 2 0 2 

KDL 0 1 3 4 

UNG 0 1 3 4 

Total 2 41 31 74 

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk jenjang pendidikan untuk 

Diploma ada 2 orang, S1 ada 41 orang, dan S2 ada 31 orang. Artinya mayoritas 

pendidikan karyawan  adalah S1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

menginginkan karyawan yang berkualitas untuk menunjang kemajuan serta 

keberlangsungan hidup perusahaan. Karena tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi kinerja serta cara berfikir karyawan dalam melakukan tanggung 

jawab pekerjaannya. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan gambaran umum responden pada 

penelitian ini berdasarkan pendidikan dan lama kerja : 

Tabel 4.3 

Pendidikan dan Lama Masa Kerja Responden 

Pendidikan Lama Masa Kerja Total 

5-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 

Diploma 2 (2,70%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2,70%) 

S1 14 (18,91%) 25 (33,78%) 2 (2,70%) 41 (55,40%) 

S2 1 (1,35%) 5 (6,75%) 25 (33,78%) 31 (41,89%) 

Total 17 (22,97%) 30 (40,54%) 27 (36,48%) 74 (100%) 

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 

Berdasarkan tabel diatas bahwa sebagian besar responden berpendidikan 

S1 sebanyak 25 orang dengan kisaran lama masa kerja 10-14 tahun, dan 

berpendidikan S2 sebanyak 25 orang dengan kisaran lama masa kerja 15-19 

tahun. Artinya karyawan yang bekerja di perusahaan sudah cukup lama dan 

berpengalaman dalam pekerjaannya. Serta pendidikan yang dapat mempengaruhi 
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kinerja karyawan sehingga perusahaan mempertahankan karyawan yang bekerja 

dengan baik. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan gambaran umum responden pada 

penelitian ini berdasarkan lama masa kerja dan usia : 

Tabel 4.4 

Lama Masa Kerja dan Usia Responden 

Lama Kerja Usia Total 

25-35 tahun 35-44 tahun 45-54 tahun 

5-9 tahun 6 (8,10%) 10 (13,51%) 1 (1,35%) 17 (22,97%) 

10-14 tahun 0 (0%) 27 (36,48%) 3 (4,05%) 30 (40,54%) 

15-19 tahun 0 (0%) 0 (0%) 27 (36,48%) 27 (36,48%) 

Total 6 (8,10%) 37 (50%) 31 (41,89%) 74 (100%) 

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa lama masa bekerja karyawan 10-

14 tahun dikisaran usia 34-44 tahun ada 27 orang, dan lama masa bekerja 15-19 

tahun dikisaran usia 45-54 tahun ada 27 orang. Artinya banyak karyawan yang 

memiliki masa kerja cukup lama di PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang dan tentunya mempunyai pengalaman dalam menjalankan 

pekerjaannya. Serta perusahaan yang sudah berdiri cukup lama dan karyawan 

mempunyai masa kerja yang lama dan tetap loyal terhadap perusahaan. 
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Persepsi Karyawan Mengenai Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, 

dan Kinerja Karyawan 

4.2.1.1. Persepsi Karyawan Mengenai Motivasi 

 

Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seorang individu yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Motivasi merupakan 

dorongan pada seseorang untuk melakukan tindakan atau kegiatan untuk 

mencapai sebuah tujuan Hasibuan (2012). Berdasarkan hasil penelitian maka 

persepsi karyawan mengenai motivasi, terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Persepsi Karyawan Mengenai Motivasi 

Nilai (Skor) Total 

Skor 
Ket 

No 
Pernyataan 

 

STS 

(1) 
TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Kebutuhan Berprestasi( Need Achievement) 

1 Prestasi mampu 

memotivasi saya untuk 

semangat bekerja 

0 0 2 4 16 48 34 136 22 110 298 Tinggi 

2 Saya selalu 

menyelesaikan setiap 

tugas dengan segala 

kemampuan yang saya 

miliki 

0 0 0 0 7 21 47 188 20 100 309 Tinggi 

3 Saya berani 

mengutarakan pendapat 

saat diskusi 

0 0 1 2 13 39 39 156 21 105 302 Tinggi 
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Kebutuhan Afiliasi(Need Affiliation) 

4 Saya mendiskusikan 

tugas pekerjaan dengan 

rekan kerja, sejauh 

diperlukan 

0 0 1 2 11 33 32 128 30 150 313 Tinggi 

5 Saya menikmati bekerja 

sama dengan tim 

0 0 3 6 11 33 37 148 23 115 302 Tinggi 

6 Saya berusaha membantu 

teman yang 

membutuhkan bantuan 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

0 0 3 6 17 51 31 124 23 115 296 Tinggi 

7 Saya menghormati rekan 

kerja yang berpendapat 

saat berdiskusi 

0 0 5 10 15 45 35 140 19 95 290 Tinggi 

8 Saya menikmati 

bekerjasama dengan 

atasan 

0 0 4 8 19 57 29 116 22 110 291 Tinggi 

9 Saya menikmati 

bekerjasama dengan 

bawahan 

0 0 8 16 22 66 31 124 13 65 271 Sedang 

Kebutuhan Berkuasa(Need of Power) 

10 Saya bersikap tegas 

dalam mengambil sebuah 

keputusan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di 

perusahaan 

0 0 6 12 14 42 34 136 20 100 290 Tinggi 

11 Saya selalu menerima 

tugas pekerjaan dengan 

resiko yang ada 

0 0 3 6 18 54 40 160 13 65 285 Tinggi 

12 Saya memiliki dorongan 

untuk bertanggungjawab 

dalam pekerjaan untuk 

meningkatkan karir 

melalui promosi jabatan 

0 0 2 4 8 24 44 176 20 100 304 Tinggi 

Rata-rata 295,9 Tinggi  

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata rata keseluruhan untuk 

motivasi adalah 295,9 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, karyawan 

memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Motivasi merupakan dorongan 

untuk melakukan segala sesuatu bagi seseorang. Dengan adanya motivasi yang 

tinggi, karyawan mampu menyelesaikan pekerjaannya, selain itu kerjasama antar 

karyawan juga mampu mendorong karyawan menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankannya dengan maksimal. Motivasi yang tinggi juga mampu membuat 

karyawan mencapai sebuah kepuasan, artinya ketika karyawan memiliki 

keinginan atau dorongan yang besar maka sebelum melakukan pekerjaannya 

karyawan akan membuat rencana terlebih dahulu, meminta pendapat kepada 

karyawan lain, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan apa yang nantinya 

akan dihadapi, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam 

melakukan tanggung jawab pekerjaanya. Meskipun motivasi secara keseluruhan 

dikategorikan tinggi ada beberapa item yang perlu diperhatikan  mengenai 

jawaban responden yang dikatakan sedang seperti menikmati bekerjasama dengan 

bawahan, selalu menerima resiko dalam pekerjaan. 

 

4.2.1.2. Persepsi Karyawan Mengenai Lingkungan Kerja 

 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan Nitisemito (2006). Lingkungan kerja sangat mempengaruhi 

bagaimana karyawan akan bekerja, karena lingkungan kerja yang nyaman akan 
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menunjang kinerja para karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian maka persepsi karyawan mengenai lingkungan kerja, terlihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Persepsi Karyawan Mengenai Lingkungan Kerja 

 

Nilai (Skor) Total 

Skor 

Ket 

No 

 
Pernyataan 

STS 

(1) 
TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Pewarnaan 

13 Saya merasa nyaman 

dengan warna dinding 

yang ada dikantor saya 

0 0 0 0 6 18 41 164 27 135 317 Kondusif  

14 Saya 

menjadibersemangat 

dalam bekerja dengan 

warna khas yang ada di 

kantor 

0 0 0 0 4 12 47 188 23 115 315 Kondusif  

Penerangan 

15 Lampu penerangan 

dalam ruang kerja saya 

membuat saya nyaman 

dalam bekerja 

0 0 0 0 9 27 42 168 23 115 310 Kondusif  

Udara 

16 Kondisi udara dalam 

ruang kerja saya 

memberikan 

kenyamanan selama 

bekerja 

0 0 0 0 24 72 39 156 11 55 283 Kondusif  

Suara 
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17 Saya menikmati suara-

suara yang ditimbulkan 

dari komunikasi antara 

karyawan dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

6 6 17 34 32 96 16 64 3 15 215 Sedang 

Ruang Gerak 

18 Ruang kerja yang 

memberikan keleluasaan 

untuk bergerak 

0 0 0 0 40 120 31 124 3 15 259 Sedang 

19 Penataan alat-alat kantor 

yang baik sehingga saya 

nyaman dalam bekerja 

0 0 2 4 39 117 30 120 3 15 256 Sedang 

Keamanan 

20 Keamanan lingkungan 

kerja sudah terjamin 

(keamanan tempat parkir 

dan keamanan gedung) 

0 0 0 0 18 54 51 204 5 25 283 Kondusif  

21 Penjagaan keamanan 

dalam gedung yang ketat 

membuat saya nyaman 

dalam bekerja 

0 0 0 0 11 33 50 200 13 65 298 Kondusif  

Kebersihan 

22 Saya selalu menjaga 

kebersihan peralatan 

kerja 

0 0 0 0 10 30 47 188 17 85 303 Kondusif  

23 Saya merasa nyaman 

dengan ruang kerja saya 

yang bersih 

0 0 0 0 4 12 51 204 19 95 311 Kondusif  

Rata-rata 286,4 Kondusif  

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata skor untuk 

lingkungan kerja adalah 286,4 yang termasuk dalam kategori kondusif. 

Lingkungan kerja merupakan tempat dimana para karyawan bekerja yang 

nantinya akan mempengaruhi semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Penerangan yang cukup, pewarnaan dinding kantor, serta kebersihan tempat 

karywan bekerja tentunya akan menunjang kinerja karyawan yang ada di 

lingkungan tempat mereka bekerja. Meskipun dalam penelitian ini lingkungan 

kerja termasuk dalam kategori kondusif namun ada beberapa item jawaban 

responden yang perlu diperhatikan seperti suara dan ruang gerak. Suara yang 

ditimbulkan peralatan kantor maupun suara yang ditimbulkan karyawan dapat 

mengganggu kinerja karyawan. Selain itu penataan alat-alat kantor dan 

keleluasaan karyawan dalam bekerja juga masih dikatakan sedang. Karena 

penataan alat-alat kantor dapat mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam 

bekerja, serta keleluasaan karyawan untuk bergerak juga masuk kategori sedang. 

Ini menunjukkan kurang nyamannya karyawan dalam keleluasaan karyawan 

untuk bergerak. Di PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang ruang kerja 

yang terlalu luas dan sekat antar karyawan yang minim dapat menimbulkan suara-

suara dapat terdengar antar satu karyawan dengan karyawan lain, begitu juga 

dengan peralatan kantor, tentunya akan terdengar dengan jelas dan dapat 

mengganggu kinerja karyawan. Dengan minimnya sekat antar meja karyawan 

juga membuat privasi antar karyawan kurang terjaga. 

 

4.2.1.3. Persepsi Karyawan Mengenai Kinerja 

 

Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung 

untuk mencapai hasil kerja Wibowo (2014). Kinerja merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan karyawan untuk mecapai visi dan misi perusahaan. Melalui hasil 
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kinerja maka kualitas maupun kuantitas karyawan dalam menyelesaikan tanggung 

jawab pekerjaannya akan dapat terlihat. Berdasarkan hasil penelitian maka 

persepsi karyawan mengenai kinerja, terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Persepsi Karyawan Mengenai Kinerja 

Nilai (Skor) Total 

Skor 

Ket  

No Pernyataan 

STS 

(1) 
TS (2) N (3) S (4) SS (5) 

F S F S F S F S F S 

Kuantitas Kerja 

24 Karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai target yang diberikan 

perusahaan 

0 0 2 4 29 87 39 156 4 20 267 Sedang 

25 Ketika akan bekerja, karyawan 

dapat memahami hasil/output 

yang nantinya akan dicapai 

0 0 1 2 24 72 46 184 3 15 273 Tinggi 

Kualitas Kerja 

26 Pekerjaan yang dilakukan 

karyawan  sesuai yang 

diharapkan pimpinan 

0 0 1 2 28 84 37 148 8 40 274 Tinggi 

27 Karyawan mampu 

menggunakan kreativitasnya 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan 

perusahaan 

0 0 7 14 22 66 43 172 2 10 262 Sedang 

Ketepatan Waktu 

28 Karyawan mampu 

meneyelesaikan tugas dengan 

waktu yang telah ditentukan 

0 0 4 8 19 57 44 176 7 35 276 Tinggi 

29 Karyawan bekerja dengan 

prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan 

0 0 2 4 20 60 44 176 8 40 280 Tinggi 

Kehadiran 
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30 Karyawan hadir sesuai dengan 

jam yang telah ditentukan 

perusahaan 

0 0 4 8 31 93 32 128 7 35 264 Sedang 

31 Karyawan pulang kerja sesuai 

dengan jam yang ditentukan 

perusahaan 

0 0 3 6 21 63 37 148 13 65 282 Tinggi 

32 Karyawan selalu hadir 

setiapsetiap hari kerja 

0 0 4 8 16 48 45 180 9 45 281 Tinggi 

Kemampuan Bekerja Sama 

33 Karyawan saling membantu 

ketika ada karyawan lain yang 

mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

0 0 4 8 25 75 41 164 4 20 267 Sedang 

34 Karyawan meminta saran 

kepada atasan untuk 

menyelesaikan pekerjaan  

0 0 0 0 17 51 54 216 3 15 282 Tinggi 

35 Karyawan mampu 

bekerjasama dengan pimpinan 

0 0 0 0 25 75 45 180 4 20 275 Tinggi 

Rata-rata 279 Tinggi  

Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui rata-rata skor untuk kinerja adalah 279 

yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, hampir secara keseluruhan kinerja 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan atasan seperti mengerjakan pekerjaan yang diberikan sampai 

selesai, semangat dalam bekerja. Walaupun dikatakan kinerja sudah tinggi atau 

baik ada beberapa item jawaban responden yang masih dikatakan sedang, 

diantaranya karyawan dapat menyelesaikan target yang diberikan kepada 

karyawan, dalam total skor untuk pernyataan tersebut mendapatkan kategori 

sedang, artinya karyawan tetap mampu menyelesaikan target yang diberikan 

namun masih kurang maksimal. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, dari tabel 
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tersebut terlihat adanya penurunan penjualan. Ini menunjukkan belum 

maksimalnya kinerja karyawan. Kemudian karyawan mampu menggunakan 

kreativitasnya dalam menyelesaikan pekerjaannya juga mendapatkan total skor 

yang dikatakan sedang. Artinya karyawan juga belum maksimal dalam 

menggunakan kreativitas mereka dalam menyelesaikan tanggung jawab 

pekerjaannya. Karyawan hadir sesuai waktu yang telah ditentukan perusahaan dan 

anatar karyawan saling membantu karyawan lain yang mengalami kesulitan juga 

masuk dalam kategori sedang. Sehingga perusahaan perlu memperhatikan agar 

kinerja karyawan dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. 

 

4.2.2. Analisis Inferensial Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda adapun 

hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi 

Variabel B T Sig 

Konstanta  17,774   

Motivasi Kerja 0,267 2,936 0,004 

Lingkungan kerja 0,324 2,745 0,008 

R
2 = 0,261   

F = 13,858   

Sig  = 0,000   

   Sumber : data primer yang diolah, Februari 2017 
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Berdasarkan hasil pengujian model di atas, diperoleh suatu persamaan 

regresi sebagai berikut: 

              Y  =  17,774 + 0,267X1 + 0,324X2 + e1 

Interprestasi hasil analisis regresi antar variabel adalah  sebagai berikut :  

Variabel motivasi kerja memiliki koefisien beta regresi bertanda positif 

sebesar 0,267 yang memberikan makna bahwa kinerja dipengaruhi oleh variabel 

motivasi kerja dengan arah pengaruh searah, atau dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi motivasi kerja, akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

Variabel lingkungan kerja memiliki koefisien beta regresi bertanda positif 

sebesar 0,324 yang memberikan makna bahwa kinerja dipengaruhi oleh variabel 

lingkungan kerja dengan arah pengaruh searah, atau dapat diartikan bahwa 

semakin kondusif lingkungan kerja, akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

Besarnya  adalah 0,261 yang berarti 26,1% bahwa kinerja dapat 

dijelaskan oleh kedua variabel independen motivasi kerja dan lingkungan kerja. 

Pada pra survey mengatakan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja 

karyawan yang mempengaruhi kinerja karyawan, namun dari hasil tersebut 

pengaruhnya dapat dikatakan kecil, sehingga ada variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. 
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F hitung 13,858 dengan probabilitas 0,000 probabilitas tersebut <0,05. 

Artinya motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja. 

4.2.2.1. Uji Hipotesis I 

 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Motivasi Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja. Berdasarkan hasil olah data yang disajikan 

dalam tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai t hitungberpengaruh antara variabel 

motivasi kerja dan kinerja adalah sebesar 2,936 dengan probabilita sebesar 0,004. 

Probabilita signifikansi yang diperoleh menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, 

yaitu kurang dari ρ 0,05  (0,004 < 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang diterima, yang 

memberikan makna bahwa  motivasi kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

4.2.2.2. Uji Hipotesis II 

 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja. Berdasarkan hasil olah data yang disajikan 

dalam tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai t hitung pada hubungan antara 

variabel lingkungan kerja dan kinerja adalah sebesar 2,745 dengan probabilitas 

sebesar 0,008. Probabilitas signifikansi yang diperoleh menunjukkan hasil yang 

memenuhi syarat, yaitu lebih kecil dari ρ 0,05  (0,008< 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua lingkungan kerja  berpengaruh positif 
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dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang diterima, yang memberikan makna bahwa lingkungan kerja karyawan 

yang kondusif akan mempengaruhi  kinerja karyawan.       

4.2.2.3. Uji Hipotesis III 

 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah motivasi kerja dan Lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil olah data yang 

disajikan dalam tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai F hitung pada hubungan 

antara variabel lingkungan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja adalah 

sebesar 13,858 dengan probabilitas sebesar 0,000. Probabilitas signifikansi yang 

diperoleh menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu  lebih kecil dari ρ 0,05  

(0,000< 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga motivasi 

kerja dan Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang diterima, yang memberikan makna 

bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama – sama akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

4.2.3. Implikasi Manajerial 

 

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. Dari hasil persepsi responden 

diketahui bahwa motivasi karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang termasuk kategori tinggi. Dan dari hasil pengujian hipotesis 
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pertama menyimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja diterima, yang artinya bahwa motivasi kerja 

karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan.  

Pada hipotesis dua menyimpulkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja diterima, yang artinya 

semakin kondusif lingkungan kerja maka akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. Lingkungan kerja pada persepsi karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Witel Semarang masuk kategori kondusif. Meskipun dalam 

kategori kondisif namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti : 

suara yang ditimbulkan oleh alat-alat kantor maupun suara bising lainnya 

yang dapat mengganggu kinerja karyawan. Kemudian tata letak atau 

penataan dalam ruang kerja yang masih dalam kategori sedang, hal ini 

dikarenakan luasnya ruang kerja serta minimnya sekat antar meja karyawan 

satu dengan lainnya. Sehingga privasi karyawan yang kurang terjaga, serta 

suara bising yang akan terdengar antar meja karyawan satu dengan yang 

lainnya yang dapat mengganggu kinerja karyawan. Kondisi lingkungan 

kerja yang nyaman atau kondusif tentunya akan meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi kerja. 
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Pada hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa motivasi kerja dan 

Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja diterima, yang 

artinya motivasi kerja dan lingkungan kerja secara bersama – sama dan 

signifikan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Alasan ini juga didukung 

dengan adanya kuesioner pra survey yang disebarkan kepada responden dan 

mengatakan motivasi dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




